
Kære beboere

Vi har haft møde med byggeudvalget, og er blevet 
enige om at sende et ekstra infoblad ud for juni 
måned. Vi synes, der er få vigtige informationer I 
skal have, inden der går helt sommerferie i den. 

Vi ønsker jer alle en dejlig sommer og håber på 
masser af sol og lune sommeraftener.

Mange hilsner

Østjysk Bolig

Information til beboerne i Ryhaven
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Storskrald og haveaffald

I den resterende periode af renoveringen har 
du mulighed for aflevere dit storskrald og dit 
grønne haveaffald i de to containere, der står 
ved nr. 10B ved siden af Dennis værksted.

Madam Skrald

Madam Skrald åbner igen, når renoveringen 
er slut. Hun bliver, hvor hun er, dog rykkes 
hun lidt længere frem, så hun står tættere på 
Ryhavevej. Dette letter vognmandens arbejde, 
når Madam Skrald skal tømmes. 

Trækvogne

Ryhavens to trækvogne står ved cykelskuret 
ved nr. 106.

Byggeudvalgsmøder

På seneste byggeudvalgsmøde blev der, udover 
dagsordenens faste punkter, drøftet forskellige 
emner. Hvis du har lyst, kan du læse referater fra 
møderne på Østjysk Boligs hjemmeside.



Etape 4-beboere

I skal aflevere den udleverede 
mangelliste til Dennis. Den skal 
ligge i hans postkasse senest 

mandag den 10. juli om 
morgenen. 

Etape 5-beboere, der er 
genhuset i nye huse, skal ikke 

aflevere en mangelliste.

Etape 1
[19/10/15-14/3/16]
Etape 2 
[23/11/15-02/5/16]

Etape 3 
[2/5/16-31/10/16]

Etape 4 
[1/11/16-19/5/17]

Etape 5 
[19/5/17-30/11/17 - ”cirkadatoer”]

Etape C, ungdomsboliger 
[marts-30/11/17]
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Fælleshus
[færdig december 2016]

Vaskeri 
[07/12/16-27/1/17]

Gennemgang ved Johannes Ewaldsvej

I denne uge er gennemgangen til Johannes 
Ewaldsvej etableret.
Hvis man for eksempel skal op til bussen ved 
Åby Ringvej eller på besøg i den nordlige ende 
af Ryhaven, kan man gå igennem beplantnin-
gen bag ved hundluftegården og ud til parcel-
huskvarteret ved Johannes Ewaldsvej.

Det er ikke en gennemgang lavet til 
gangbesværede, men blot en mulighed for at 
komme igennem, så man er fri for at skulle 
hele vejen udenom Ryhaven via St. Blichers-
vej.

Flyttekasser

Hvis man synes, vejen er for lang til vaskeriet, 
når man skal aflevere sine flyttekasser, har 
Dennis forbarmet sig og givet beboerne lov til 
at aflevere tomme flyttekasser i hans åbnings-
tid. De skal afleveres i værkstedet og må ikke 
stilles ude foran, da de blæser væk eller bliver 
våde.

Husorden og beplantning i haverne

Bestyrelsen er ved at gennemskrive 
husordenen for Ryhaven, så reglerne passer 
til de nye omgivelser og forhold. Den revi-
derede husorden bliver fremlagt som forslag til 
afdelingsmødet den 31. august.

Inden husordenen er færdig, opfordrer afde-
lingsbestyrelsen og byggeudvalget til, at man 
ikke planter træer, der bliver højere end 3-4 
meter, og at de ikke plantes tæt op af hegn og 
huse.

Hvad nu hvis DU skal 
bruge en ambulance?

Sidst der var brug for en 
ambulance i Ryhaven, 

måtte føreren bede biler 
om at flytte sig. Hold 

derfor kun på de 
markerede p-pladser.


